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আমিরুল িু’মিমিি শাইখুল হামিস  

মিৌলভী হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজািাহ হামিজাহুল্লাহর ঈিবাততা 
 

মবসমিল্লামহর রাহিামির রামহি 

সিস্ত প্রশংসা িহাি আল্লাহ্ সুবহািাহু তা’আলার। আিরা তাাঁর সাহায্য প্রার্তিা কমর এবং তাাঁরই 
মিকট ক্ষিা প্রার্তিা কমর। আিরা িিস ও শয়তানির অমিষ্ট মর্নক তাাঁর মিকট আশ্রয় কািিা কমর। 
মতমি য্ানক মহিায়াত িাি কনরি, তানক মকউ মবভ্রান্ত করনত পানর িা। আিরা য্খি গুিাহ কমর, 
মতমি বযতীত মকউ আিানির পমরশুদ্ধ করনত পানরি িা। আমি এই সাক্ষয মিমি আল্লাহ্ ছাড়া মকানিা 
ইলাহ মিই, মিই তাাঁর মকানিা শমরক; িুহাম্মি সা. তাাঁর বান্দা ও রাসুল। 

আল্লাহ্ তা’আলা বনলি: 

ِبيًنا   َر َويُِتما نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويَ ْهِدَيَك ِصرَاطًا   ﴾١﴿ِإَّنا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا مُّ َم ِمن َذنِبَك َوَما ََتَخا لِِّيَ ْغِفَر َلَك اللا ُه َما تَ َقدا
ْسَتِقيًما    ﴾٣﴿َويَنُصَرَك اللا ُه َنْصرًا َعزِيزًا   ﴾٢﴿مُّ

 
মিশ্চয়ই আমি আপিানক সুস্পষ্ট এক মবজয় িাি কনরমছ। য্ানত আল্লাহ্ তা’আলা আপিার অতীত ও 
ভমবষ্যত ত্রুমটসিূহ িাজতিা কনর মিি এবং আপিার প্রমত তাাঁর মিয়ািত পূর্ত কনরি; আর আপিানক 
পমরচামলত কনরি সরলপনর্। আপিার জিয আনরা অনিক শমিশালী সাহায্য অনপক্ষা করনছ। (সূরা 
আল-িাতহ:০১-০৩) 
 
িীনির প্রহরী িুজামহমিি এবং সিগ্র িুসমলি উম্মাহর প্রমত: 

আসসালািু আলাইকুি ওয়ারাহিাতুল্লাহ্ 

আপিানির জািামি পমবত্র ঈিুল মিতনরর শুনভিা। ঈি মিাবারক! 

িহাি আল্লাহ সুবহািাহু তা’আলা আপিানির মসয়াি, মকয়াি ও মতলাওয়াতসহ সবধরনির আিল 
কবুল করুি। িুজামহি ও িুজামহিনির মসবায় আন্তমরক এই উম্মাহর কষ্টনেশ, মচন্তা-নপনরশামির 
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মবমিিনয় িহাি আল্লাহ্ তা’আলা আপিানিরনক উত্তি প্রমতিাি িাি করুি। শমহিনির পমরবার এবং 
আত্মীয়পমরজিনির সবনর জামিল িাি করুি। 

মপ্রয় আহনল ইিাি, আমি এই বাততায় চলিাি ঘটিাপ্রবাহ ও আিানির সামবতক অগ্রগমতর মবচানর 
ইিারানত ইসলামি আিগামিস্তানির বততিাি পমলমস ও কিতপদ্ধমত তুনল ধরার প্রয়াস পানবা: 

১. আিানির এই মজহানির উনেশয হনলা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুমষ্ট অজতি, আিগানির ভূমিনক 
িখলিারিুি করা এবং ইসলামি মখলািনতর আিনল একমট রাষ্ট্র প্রমতষ্ঠা করা। ইিারনত ইসলামিয়ার 
িুজামহমিনির লক্ষয-উনেশয জিিনি আজ মিবালনকর িযায় স্পষ্ট। আিানির কিতকাণ্ড মধাাঁয়াশািন্ন 
িয়, কানরা কানছ মগাপি িয়। আমি আিার প্রনতযক িুজামহি ভাইনক মবিীতভানব বলমছ, আপমি 
আপিার িাময়নের প্রমত সনচতি মহাি। মিমবষ্টিনি আপিার কাজটুকু কনর য্াি। সবধরনির মিৎিা, 
অপপ্রচার ও মির্যাচার উনপক্ষা কনর িুবতার ছুনট চলুি িামিলপানি। মিনজর ও ইিারাহর উন্নমত 
সাধনি সামবতক প্রনচষ্টা অবযাহত রাখুি, সনবতাপমর আিুগতয ও একতার িাধযনি ইিারাহ প্রিত্ত আিািত 
রক্ষা করুি। 

২. ইিারনত ইসলামি আিগাি জিগনর্র অংশমবনশষ্। সুিীঘত চমল্লশ বছনরর আত্মতযানগর মবমিিনয় 
আজ আিরা এিি একমট সমিক্ষনর্ এনস উপমিত হনয়মছ। আমি আিগামিস্তানির সিস্ত আমলি, 
বুমদ্ধজীবী, মলখক, কমব-সামহমতযক, একানেমিক, স্থািীয় মিতা এবং মিাড়লনির প্রমত উিাত্ত আহ্বাি 
জািামি, আপিারা আিগামিস্তানি শামন্ত ও মস্থমতশীলতা, একতা, সংস্কার ও পুিবতাসি সনবতাপমর এই 
ভূমিনত ইসলামি শাসিবযবস্থা প্রমতষ্ঠায় ইিারনত ইসলামির সহনয্াগী হনয় কাজ করুি। মশক্ষার্তী 
মর্নক শুরু কনর আিগাি জিসাধারনর্র িানে ইসলামি জ্ঞাি, িূলযনবাধ ও সংসৃ্কমতর মবস্তানর, মিজ 
িাতৃভূনি ইসলামি অমস্তে মবমিিতানর্ এবং সবধরনির কুসংস্কার,মবিআত ও প্রচমলত রীমতিীমতর 
িূনলাৎপাটনি আপিানিরনক অগ্রনসিািী মহনসনব ভূমিকা রাখনত হনব। আপিারা তাাঁনির সািনি 
মজহাি, ইসলামি জীবিবযবস্থা এবং আিগািনির ইিািিীপ্ত ইমতহানসর বয়ািগুনলা উপস্থাপি করুি। 
িুজামহমিনির সামবতক পমলমস সম্পনকত তানিরনক ওয়ামকবহাল করুি। 

৩. আিগামিস্তানি িীঘতনিয়ামি শামন্তপ্রমতষ্ঠা ও অর্তনিমতক সিৃমদ্ধর জিয ইিারনত ইসলামি আন্তজতামতক 
পমরিণ্ডনল মবমভন্ন রানষ্ট্রর সানর্ সম্পকত মজারিানর কাজ কনর য্ানি। বততিানি ইসলামি ইিারনতর 
সানর্ মবনের অিযািয মিশগুনলার সম্পকত পূনবতর ময্নকানিা সিনয়র মচনয় ভানলা। আিরা ইসলামি 
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রাষ্টগুনলার সানর্ ভ্রাতৃে ও সুসম্পকত বজায় রাখনত িৃঢ়প্রমতজ্ঞ। এছাড়াও আিগামিস্তানি মস্থমতশীলতা 
মিমরনয় আিনত আঞ্চমলক ও ববমেক রাষ্ট্রগুনলার সানর্ কূটনিমতক সুসম্পকত স্থাপনিও আিরা আগ্রহী। 

৪. িখলিামরনের অবসানির পর আিগামিস্তানির ভমবষ্যৎ রাষ্ট্রকাঠানিা ও সামবতক অবস্থা মকিি হনব 
তা মিনয় য্ারা মচমন্তত এবং সংশয়গ্রস্ত, তানিরনক আিরা পুিবতার আোস মিমি, ইসলামি ইিারানতর 
পমলমস একনচমটয়া িয়। আিানির মখলািাহ-বযবস্থায় িারী-পুরুষ্, জাতপানতর মকানিা মবনভি র্াকনব 
িা। কাউনকই বমঞ্চত করা হনব িা, মকউ মিনজনক পরাধীি মবাধ করনব িা। মিনশর সিৃমদ্ধ, 
মস্থমতশীলতা ও সামবতক উন্নয়নির জিয প্রনয়াজিীয় সকল পিনক্ষপ ইসলামি শমরয়াহর আনলানক গৃহীত 
হনব। 

৫. মকছু মবনিশী মগানয়ন্দাসংস্থা এখনিা আিগামিস্তানি তানির িূরমভসমিিূল কায্তক্রি চামলনয় য্ানি। 
জামত, ধিত ও ভাষ্াগত মবনভি উনস্ক মিনয় ইিারনত ইসলামির অগ্রগমত মঠকানত তারা মহি পাাঁয়তারা 
চালানি। আিরা এসব মগানয়ন্দাসংস্থানক হুাঁমশয়ার করমছ, ইনতাপূনবত ইিারনত ইসলামি সবধরনির 
ষ্ড়য্ন্ত্র ও িূরমভসমি শিহানত প্রমতহত কনরনছ । আিানির মসই শমিিত্তা এখনিা মবিযিাি আনছ। 
এনহি কিতকাণ্ড মর্নক মবরত িা হনল আিরা কাউনক একমবনু্দ ছাড় মিনবা িা। সিনয়র পাওিাটুকু 
মিমটনয় মিওয়া হনব অক্ষনর অক্ষনর। 

৬. িামকতি-তামলবাি চুমি সাম্প্রমতক সিনয় ইসলামি ইিারনতর সবনচনয় বড় সিলতা। িুজামহমিিরা 
চুমির প্রমত এখনিাবমধ িায়বদ্ধ আনছি। আিরা মবনরাধী পক্ষনক িৃঢ় আহ্বাি জািাই, আপিারা 
চুমির প্রমত শ্রদ্ধাশীল মহাি। এিি মকানিা কাজ করনবি িা য্ার িনল চুমিভঙ্গ তরামিত হয়। চুমির 
ধারা অিুয্ায়ী অিমতমবলনে আিগামিস্তাি মর্নক সকল িামকতি বসিয প্রতযাহানরর মবষ্নয় আিরা মজার 
তামগি জািামি। 

৭. কাবুল প্রশাসি আিানির বন্দীনির প্রমত অতযাচার-মিয্তাতি অবযাহত মরনখনছ। আিরা মবমভন্ন 
আন্তজতামতক িািবামধকার সংস্থার প্রমত আহ্বাি জািাই, চুমির ধারা অিুয্ায়ী আিানির বন্দীনির 
িুমি তরামিত করনত আপিারা িামকতি ও কাবুল প্রশাসনির িীমতমিধতারক পয্তানয় এযােনভানকমস 
করুি। 
 
৮. আিরা আিানির আঞ্চমলক শত্রুনির প্রনতযকনক সাধারর্ ক্ষিার প্রমতশ্রুমত মিমি য্মি তারা 
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তানির কিতকাণ্ড মর্নক মিনর আনস। লক্ষ লক্ষ িারী-মশশু ও শমহনির আত্মতযানগর মবমিিনয় প্রমতমষ্ঠত 
ইসলামি ইিারনতর অগ্রয্াত্রায় আপিারা বাধা হনয় িাাঁড়ানবি িা। 

৯. সাধারর্ জিগনর্র ক্ষয়ক্ষমতর মবষ্নয় আিরা উমিগ্ন। যু্দ্ধকালীি িুজামহমিনির হানত য্ানত সাধারর্ 
জিগনর্র জাি-িানলর মকানিা ক্ষয়ক্ষমত িা হয় মস বযাপানর আিরা সনবতাচ্চ সতকত। এরপনরও আল্লাহ্ 
িা করুি য্মি কখনিা অমিিাকৃতভানব মকংবা ভুলবশত এিিটা হয় তনব য্র্ায্র্ তিন্তসানপনক্ষ 
সংমিষ্ট িুজামহিনির শামস্তর আওতায় আিা হনব। এছাড়াও ক্ষয়ক্ষমতর সিপমরিার্ অর্তিণ্ড ক্ষমতপূরর্ 
মিয়া হনব। 

এটা অতযন্ত িুুঃখজিক ময্, সাধারর্ িািুষ্ প্রায়শই িামকতি ও কাবুল বামহিীর হািলার লক্ষযবস্তুনত 
পমরর্ত হি। শত্রুরা িুজামহমিনির সানর্ কুমলনয় উঠনত িা মপনর মশনষ্ মিরস্ত্র সাধারর্ িািুনষ্র উপর 
হািলা কনর। আিরা শত্রুনির অিুনরাধ করমছ, আপিারা হািলার টানগতট বাছাইনয় আন্তজতামতক 
যু্দ্ধিীমত ভঙ্গ করনবি িা। মসমভমলয়ািনির উপর মকানিাধরনির হািলা চালানবি িা। 

১০. বততিাি সিনয় কনরািা ভাইরাস একমট মবেবযাপী-িহািারী আকার ধারর্ কনরনছ। িািুনষ্র 
িূলযনবাধ ও মিতরানতর য্খি অবক্ষয় ঘনট, আল্লাহ্ তা’আলার িািরিামি য্খি সবতবযামপতা লাভ 
কনর তখি আল্লাহ্ তা’আলা এসব আয্াব-গয্নবর িাধযনি বান্দানক সতকত কনরি। আিানির উমচৎ 
িহাি আল্লাহ্ তা’আলার মিকট সাহায্য কািিা করা, মিনজনির কিতকাণ্ড সংনশাধি কনর মিওয়া এবং 
তার মিনক প্রতযাবততি করা। আশাকরা য্ায় এনত িহাি আল্লাহ্ তা’আলা আিানিরনক িরর্ঘামত 
কনরািা মর্নক মহিাজত করনবি। 

আিরা ইনতািনধয ইসলামি ইিারাহর মবমভন্ন অঞ্চল ও প্রনিশগুনলানত জিসনচতিািূলক কযানম্পইি 
কনরমছ। ভাইরানসর মবস্তার মঠকানত প্রনয়াজিীয় পিনক্ষপ গ্রহর্ কনরমছ; এবং মচমকৎসা খানত 
অমতমরি বানজট বরাে মিনয়মছ। 

আমি আিগানির জিসাধারর্নক বলনবা, আপিারা সবধরনির স্বাস্থযমবমধ ও মচমকৎসনকর পরািশত 
মিনি চলুি। কনরািা মবষ্নয় সািামজক পয্তানয় সবতাত্মক সনচতিতা বতমর করুি। আন্তজতামতক 
স্বাস্থযসংস্থাগুনলার প্রমত আিার মবিীত অিুনরাধ র্াকনব, আপিারা এই সংকট উত্তরনর্ আিগাি 
জিিািুনষ্র পানশ িাাঁড়াি। তানির প্রমত সহনয্ামগতার হাত বামড়নয় মিি। মবমভন্ন মচমকৎসা-সংমিষ্ট 
ইকুনয়পনিন্ট মিনয় আিানির মচমকৎসকনির সহায়তা করুি। 
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১১. আমি িুজামহি বসিযনির জিসাধারনর্র সানর্ ভানলা আচরনর্র মিনিতশ মিমি। আপিারা তাাঁনির 
প্রমত সহািুভূমতশীল হনবি। এিি মকানিা কাজ করনবি িা য্ানতকনর তানির অমভশাপ ও বিিু’আর 
কারর্ হনত হয়। আপিারা তাাঁনির জাি-িানলর প্রহরী; তাই মিনজনির িাময়ে সম্পনকত সনচতি 
র্াকুি। ক্ষিতার অপবযবহার, মভাগমবলাস ও মলাভলালসা মর্নক মিনজনিরনক মিবৃত্ত রাখুি। 

সবতনশষ্ আমি সিানজর উচ্চমবত্ত ও ধমিক মশ্রমর্র িািুষ্নির লক্ষয কনর বলমছ, আপিারা জানিি 
চলিাি কনরািা পমরমস্থমত কনতা িািুনষ্র কিতসংস্থাি িষ্ট কনর মিনয়নছ, কনতা িািুষ্নক মবকারনে 
পয্তবমশত কনরনছ, শ্রমিকনির মবতি বি হনয় মগনছ; এিতাবস্থায় আপিারা সিানজর অসহায় িািুনষ্র 
পানশ িাাঁড়াি। তানির প্রমত আপিানির সহনয্ামগতার হাত বামড়নয় মিি। অিার্মশশু, অভাবী িািুষ্ 
এবং আহত িুজামহিনির আমর্তক সহনয্ামগতা প্রিানি সনচষ্ট মহাি। 

ওয়াসসালাি 
 

------------------------------------------- 
 

ইিারনত ইসলামিয়া আিগামিস্তানির প্রধাি 

আমিরুল িু’মিমিি শাইখুল হামিস মিৌলভী হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজািাহ 

২৭.০৯.১৪৪১ মহজমর 

২০.০৫.২০২০ ইংনরমজ 


